
 

* Corresponding author: Reza Hoveida Associate Professor, Department of Education and Psychology, Faculty of 
Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Isfahan, Iran. E-mail: r.hoveida@edu.ui.ac.ir 

Journal of Education Strategies in Medical 
Sciences 

No 51, Volume 11, Issue 06  

 

Monavvar Majdzadeh 1, Reza Hoveida 2,*, Saeed Rajaeipoor 2 

1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and 
Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
2 Associate Professor, Department of Education and Psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Isfahan, 
Isfahan, Isfahan, Iran 

Received: 29 Jun 2018 
Accepted: 04 Nov 2018 

Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to develop a structural model of the relationship between the 

ethical leadership of academic managers and the educational function of faculty members with the role of 

mediator of their professional ethics. 

Methods: This study was conducted in a descriptive-Correlation study in 2016-2017. The statistical population 

of the study consisted of all faculty members of Islamic Azad University, Islamic Azad University, using cluster 

random sampling method. Eleven comprehensive university units from northern, southern, eastern, western and 

central regions The country was selected randomly and then, proportional to the number of faculty members of 

each of these units, and through SPSS Sample Power sample size software, 400 subjects were selected as the 

statistical sample of the study. To collect data, three researcher-made ethical leadership questionnaires, 

professional ethics and educational performance were used. Content validity of this questionnaire was confirmed 

by expert opinion and its construct validity through factor analysis. Their reliability was also 0.99, 0.99, using the 

Cronbach's alpha coefficient, respectively. And 89 /. Was calculated. Data were analyzed using SPSS 23 and 

Amos Graphic software. 

Results: The main findings of the research indicated that the variables of ethical leadership of university 

administrators in total account for 80% of the variance in the educational performance of faculty members, and 

at the high level they can explain the variance of the educational function of the faculty members, and fit The data 

is in the model and all of the indicators indicate the utility of the structural equation model. 

Conclusions: In general, a model of structural equations designed based on the environment of the statistical 

society indicates the importance of the ethical leadership of academic managers as well as the ethics of faculty 

members in developing their educational performance. 
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 یو عملکرد آموزش یدانشگاه رانیمد یاخالق یروابط رهبر یِمدل ساختار

جامع  یآنان در واحدها یااخالق حرفه یانجیبا نقش م یعلم أتیه یاعضا

 یدانشگاه آزاد اسالم

 2 پورییرجا دی، سع،*2 دای، رضا هو1منور مجدزاده 

 

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 1
 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2

 80/80/1931 دریافت: تاریخ

 19/80/1931 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یاخالق یدارد که رهبر ازیمناسب ن یو بستر طیبه وجود شرا ،یعلم ئتیه یاعضا یاتوسعه عملکرد حرفه :مقدمه

 یرهبر نیروابط ب یمدل ساختار نیمطالعه با هدف تدو نیباشد. ا نهیزم نیاز عوامل مؤثر در ا یکی تواندیم رانیمد

 .دیآنان، انجام گرد یااخالق حرفه یانجیم قشبا ن یعلم أتیه یاعضا یو عملکرد آموزش یدانشگاه رانیمد یاخالق

پژوهش مشتمل  یانجام شد. جامعه آمار یهمبستگ -یفیو با روش توص 1931-39 یلیپژوهش در تحص نیا کار: روش

 یصادفت یریآنها با استفاده از روش نمونه گ نیکه از ب یجامع دانشگاه آزاد اسالم یواحدها یعلم أتیه یاعضا هیبر کل

 یکشور به صورت تصادف یو مرکز ی، غربیشرق ،یجنوب ،یشمال یاز نواح یواحد جامع دانشگاه ازدهی ،یاخوشه

نرم افزار برآورد حجم  قیمذکور و از طر یاز واحدها کیهر  یعلم أتیه یانتخاب و سپس متناسب با تعداد اعضا

ها از داده یانتخاب شدند. به منظور جمع آور قیتحق ینفر به عنوان نمونه آمار SPSS Sample Power ،400نمونه 

 نیا ییمحتوا یی. روادیاستفاده گرد یو عملکرد آموزش یااخالق حرفه ،یاخالق یرهبر تهسه پرسشنامه محقق ساخ

با  زیآنها ن ییایو پا دیگرد دییتأ یعامل لیتحل قیسازه آنها از طر ییها با کمک نظرات متخصصان و رواپرسشنامه

ها از داده لیو تحل هی. جهت تجزدیدمحاسبه گر 03/8و  38/8، 39/8برابر  بیکرونباخ به ترت یآلفا بیاستفاده از ضر

 استفاده شد. Amos Graphicو  SPSS 23 یآمار ینرم افزارها

درصد از  08دانشگاه در مجموع  رانیمد یاخالق یرهبر ریاز آن بود که متغ یپژوهش حاک یهاافتهیاهم  ها:یافته

 ریغمت انسیوار نییتوان تب ییو در حد باال کندیم نییرا تب یعلم أتیه یاعضا یعملکرد آموزش ریمتغ انسیوار

 رینشان داد متغ جینتا نیاست، همچن رارها به مدل برقرا دارد و برازش داده یعلم أتیه یاعضا یعملکرد آموزش

 أتیه یاعضا یو عملکرد آموزش رانیمد یاخالق یرهبر ریدو متغ نیدر رابطه ب یعلم أتیه یاعضا یااخالق حرفه

 دارند. یمدل معادله ساختار تیها داللت بر مطلوب. در مجموع همه شاخصکندیم فایا یانجینقش م یعلم

 ینقش رهبر تینشان از اهم ،یشده بر اساس جامعه آمار یطراح یدر مجموع مدل معادالت ساختار گیری:نتیجه

 نیآنها دارد. بر ا یدر توسعه عملکرد آموزش یعلم ئتیه یاعضا یااخالق حرفه نیو همچن یدانشگاه رانیمد یاخالق

دانشگاه  یواحدها یو رهبر تیریمددر  یو اخالق یارزش یاصول و مبان تیبا رعا یدانشگاه رانیمد ستیاساس ضرور

نظام آموزش  ریخط یو تحقق رسالتها یعلم ئتیه یرا در جهت توسعه عملکرد اعضا یبستر مناسب ،یآزاد اسالم

 .ندیفراهم نما ،یعال

 کلیدی: واژگان

 یاخالق یرهبر

 یدانشگاه رانیمد

 یااخالق حرفه

 یعملکرد آموزش

 یعلم أتیه یاعضا

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ )عج( اهلل بقیه پزشکی

مقدمه

امروزه نظام آموزش عالی مظهر توسعه و تأمین کننده قدرت جوامع در 

عرصه رقابت جهانی است و نقش مهمی در فراهم ساختن بستری 

مطلوب جهت بهـره گیـری از علـوم و فنـون جدیـد و پیشرفتهای 

. یکی از مهمترین ارکان مؤسسات [1]تکنولوژیکی در جامعه دارد 

ستند و عملکرد آموزشی آنها در آموزش عالی، اعضای هیئت علمی ه

نظام  تربیت نیروی انسانیِ متخصص و به طور کلی در ارتقا عملکرد

رود. توسعه عملکرد آموزشی آموزش عالی، عنصری کلیدی به شمار می

تواند متأثر از عوامل متعدی باشد، اما به نظر اعضای هیئت علمی می

 تر استرسد که نقش مدیریت و رهبری نسبت به سایر عوامل، مهممی

. مدیریت و رهبری در آموزش عالی، رابطه اجتناب ناپذیری با اخالق [2]

خالقی دارد. نظام آموزش عالی به مدیرانی نیازمند است که با و رفتار ا

های گیری از اصول رهبری خدمتگزار، زمینهرهبری اخالقی و بهره

. رهبری [9]توسعه عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی را فراهم کنند 

های پایانی قرن بیستم اخالقی یکی از رویکردهایی است که در دهه

میالدی به طور جدی در ادبیات رهبری و مدیریت وارد شده است. 

ای در موفقیت هر سازمان تواند نقش عمدهعملکرد افراد در سازمان می

                         DOI: 10.29252/edcbmj.11.06.15        مقاله پژوهشی 
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توان بیان کرد که عملکرد فردی و سازمانی میداشته باشد و با قاطعیت 

افراد تحت تأثیر عواملی همچون تعهد، آموزش، باورها و رهبری در 

ها قرار دارد. اخیراً رهبری اخالقی توسط بسیاری از محققان در سازمان

. در [0]زمینه رفتار سازمانی و مدیریت مورد توجه قرار گرفته است 

گیری مطلوب ارتباطات واقع از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل

ن، جو اخالقی و سازمانی و ایجاد شرایط مثبت ادراکی در کارکنادرون

 گیری فردی و گروهیارزشی حاکم بر سازمان است که در فرایند تصمیم

. نظریه [1]وری سازمان منجر خواهد شد مؤثر بوده و به بهبود بهره

 های نوین رهبری، ضمن برطرفرهبری اخالقی به عنوان یکی از نظریه

ها و مشکالت رویکردهای سنّتی رهبری، بر ارائه رفتار نمودن ضعف

مناسب به صورت هنجاری در اعمال شخصی، روابط بین فردی و ترغیب 

. با وجود تمایل رو به رشد به کاربرد رهبری [9]پیروان، تأکید دارد 

نظران در تعریف مناسب و ارزیابی آن، اخالقی در نظام آموزشی، صاحب

رهبری  Brown, Trevino, & Harrison. [1]وحدت نظر ندارند 

اخالقی را نشان دادن رفتار و سلوک مناسب هنجاری در اعمال شخصی 

و روابط بین فردی و ترویج چنین رفتارهایی در پیروان از طریق روابط 

اند گیری اشتراکی تعریف کردهدوسویه، صداقت و ارتباطات باز و تصمیم

عقایدشان را  دهند تا. رهبران اخالقی به کارکنان خود اجازه می[9]

ها شرکت کنند، به افکار و عقایدشان گوش بیان و در تصمیم گیری

ها، عالقه واقعی به رفاه و آسایش دهند، و با ایجاد حس اعتماد در آنمی

. رهبری اخالقی به [0]دهند ها نشان میو توسعه کارکنان را به آن

ی، اتخاذ مدیریت مشارکتی، صداقت، واسطه ایجاد ارزشها، آگاهی اخالق

قابلیت اعتماد و ایجاد جو سازمانی مناسب، رعایت ارزشها در 

 .[3]کند ها و رفتار عادالنه در هر موقعیتی را تشویق میگیریتصمیم

کنند رفتارهایی که سطوح باالیی از رهبری اخالقی را منعکس می

های در نظرگرفته شده، صحبت عبارتند از: سازگاری عمل با ارزش

ها برای انجام کردن با پیروان در باره اخالق و تشویق شایسته آن

هایی نظیر . سایر پژوهشگران نیز ویژگی[18, 9, 1]رفتارهای اخالقی 

کنندگی، اند: صداقت، تعییناین موارد برای این رهبران برشمرده

نیت، ابراز داری، فروتنی و تواضع، عقالانعطاف، درستکاری، امانت

. رهبری [11]پذیری احساسات متناسب با شرایط، جسارت و مسئولیت

اخالقی از مهمترین عوامل ارتقای فرهنگ یادگیری سازمانی، تفکّر 

و تعهّد و  [12]پذیری سازمان سیستمی، نوآوری و ظرفیت انطباق

. یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با [19]توانمندسازی کارکنان است 

ای مجموعه قواعدی ای است. اخالق حرفهاخالق، مقوله اخالق حرفه

و بر اساس ندای وجدان و فطرت خویش  است که باید افراد داوطلبانه

ای رعایت کنند؛ بدون این که الزام خارجی داشته در انجام کار حرفه

. [11, 10]های قانونی دچار شوند باشند یا در صورت تخلف، به مجازات

ای در آموزش عالی به مشخص کردن حدود و ثغور اخالق حرفه

رفتارهای مناسب یا نامناسب و هدایت اعضای هیأت علمی در اجرای 

ها و وظایف انجامد. از آنجا که مسئولیتای میهای حرفهمسئولیت

ت علمی دانشگاه عمدتاً در سه حوزه آموزش، ای اعضای هیأحرفه

ای آموزش عالی نیز شود، اخالق حرفهپژوهش و کارآفرینی تقسیم می

ای . در بعد آموزش، اصول اخالق حرفه[19]ناظر بر این سه حوزه است 

درسی، از منظر صاحبنظران شامل مواردی نظیر اثربخشی محتوای 

اثربخشی آموزشی، پرداختن به موضوعات حساس، اهمیت دادن به رشد 

فکری دانشجویان، نداشتن رابطه دوگانه با دانشجویان، رازداری، احترام 

 .[11]به همکاران، ارزشیابی عادالنه، و احترام به دانشگاه، است 

به طور کلی مدیران آموزشی دانشگاه به عنوان ارکان اساسی و تأثیرگذار 

در تعلیم و تربیت هر جامعه، در تحقق اهداف، توسعه سازمانی و توسعه 

اجتماعی نقش کلیدی دارند و نیازمند متصف بودن به اخالقیات، به 

منظور ایجاد و پرورش این ویژگی در بین شهروندان آینده هر جامعه و 

ر و همچنین تأثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشگاه به ویژه اعضای کشو

هیات علمی هستند. بر این اساس، پرداختن به مقوله رهبری اخالقی و 

ای و ارتباط آن با عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی، اخالق حرفه

برای تحقق اهداف نظام آموزش عالی به عنوان یک اولویت سازمانی و 

گونه رفتارهای اساسی در دانشگاه، مدیران های اینمینهآوردن زفراهم

و اعضای هیات علمی واقعیتی الزم و ضروری است. مروری بر 

دهد های انجام شده در زمینه موضوع مطالعه حاضر نشان میپژوهش

که برخی از محققان به بررسی رابطه رهبری اخالقی مدیران با اخالق 

پرداختند. به طور نمونه پژوهشهای  ای و توانمند سازی کارکنانحرفه

DeHoogh  وDen Hartog [11] ،Cadozier [10]  و

SobhaniNejad ،Najafi ،Jafari Harandi  وFarahani [13] 

ای ها با اخالق حرفهنشان داد که بین رهبری اخالقی مدیران سازمان

 هایکارکنان، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین پژوهش

 MahmoudiKia ،Arshadi ،Ahmadi  وBaharloo [20] ،Nasr 

Esfahani ،Ghazanfari  وAmeriNasab [21] ،Mirkamali and 

Karami [22] ،Walumbwa ،Christensen  وHailey [29]  و

Alshammari ،Naser  وShebaib [20]،Brown ،Treviño  و

Harrison [9] ،Yılmaz [21] ،Kim  وBrymer [29] ،

pucetaite ،]Kalshoven ،Den Hartog  وDe Hoogh [21] 

اند که رابطه مثبت و معناداری بین سبک رهبری اخالقی و شان داده

بهبود عملکرد کارکنان وجود دارد. اما آنچه پژوهش حاضر را از 

نماید، تالش در جهت تحلیل روابط های پیشین متمایز میپژوهش

دانشگاهی در عملکرد آموزشی اعضای هیأت  رهبری اخالقی مدیران

ای آنان با در نظر گرفتن فرهنگ علمی با نقش میانجی اخالق حرفه

باشد که تاکنون پژوهش قابل ذکری در این راستا انجام بومی کشور می

 ها و هدایتنشده است. با توجه به نقش رهبری اخالقی در اداره دانشگاه

گاهی و تشخیص روابط متغیرهای های اعضای هیأت علمی، آفعالیت

ها از اهمیت ها بر توسعه آموزش عالی در دانشگاهمورد بحث و اثرات آن

فوق العاده برخوردار است. بنابراین، با توجه به اهمیت عملکرد آموزشی 

های مؤثر بر آن و اینکه تاکنون پژوهشی  -اعضای هیئت علمی و متغیر

نشگاه آزاد، در این زمینه انجام به ویژه در دا -های کشوردر دانشگاه

بین رهبری اخالقی مدیران  نشده، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه

دانشگاهی و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی واحدهای جامع 

، ای آناندانشگاه آزاد اسالمی کشور از طریق نقش میانجی اخالق حرفه

ای و منطقه پرداخته شده است تا اطالعات دست اول را در سطح ملی

 برای برنامه ریزان و مسئوالن اداری و اجرایی فراهم سازد.
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 مدل پیشنهادی تحقیق :1تصویر 

 های پژوهشفرضیه

اعضای ای بین ابعاد رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و اخالق حرفه

 هیأت علمی، رابطه وجود دارد دارند.

بین ابعاد رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و عملکرد آموزشی اعضای 

 هیأت علمی، رابطه وجود دارد.

ها ای اعضای هیأت علمی و عملکرد آموزشی آنبین ابعاد اخالق حرفه

 رابطه وجود دارد.

اخالقی  ای اعضای هیأت علمی در رابطه بین رهبریاخالق حرفه

 .کندمدیران دانشگاهی و عملکرد آموزشی آنها نقش میانجی ایفا می

 روش کار

پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش از نوع 

همبستگی و مدل یابی مبتنی بر الگوی معادالت  -های توصیفیپژوهش

ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر اعضای هیأت 

بوده  1931-39علمی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی در سال 

استفاده از روش نمونه گیری ق، با است. جهت تعیین نمونه آماری تحقی

واحد جامع دانشگاه آزاد اسالمی کل کشور،  09ای از بین تصادفی خوشه

دو واحد از نواحی شمالی، دو واحد از نواحی جنوبی، دو واحد از نواحی 

غربی، دو واحد از نواحی شرقی و سه واحد از نواحی مرکزی به صورت 

مجموع کل اعضای هیأت علمی تصادفی انتخاب گردیده و با توجه به 

نفر(، متناسب با تعداد اعضای هیأت علمی هر  9811واحدهای مذکور )

، نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور 088یک از واحدها 

استفاده شده  SPSS Sample Power برآورد حجم نمونه از نرم افزار

مبنای محاسبه  1/8و حجم اثر  08/8و توان باالتر از  1/8و مقدار خطای 

نفر برآورد گردید.  088قرار گرفته شد و در نتیجه تعداد حجم نمونه 

های مورد نیاز، از سه پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده

ای و عملکرد آموزشی با مقیاس پنج رهبری اخالقی، اخالق حرفه

برای طراحی و ساخت این ای لیکرت استفاده شده است. درجه

ون ها و متمنابع معتبر علمی، پژوهش، مدارک کلیه اسناد،ها، پرسشنامه

 ای و عملکرد آموزشی،رهبری اخالقی، اخالق حرفهسه متغیر مرتبط با 

ه به تدوین سئواالت پرسشناممورد بررسی و تحلیل قرا گرفته و سپس 

 18جهت سنجش متغیر رهبری اخالقی، از پرسشنامه  پرداخته شد.

)بعد سازمانی، روابط بین فردی، اجتماعی و فردی(، سئوالی با چهار بعد 

سوالی با چهار بعد  90ای از پرسشنامه برای سنجش اخالق حرفه

)اخالق آموزشی، اخالق پژوهشی، اخالق اجتماعی و اخالق فردی( و در 

های سوالی با سه بعد )فعالیت 98نهایت برای سنجش عملکرد آموزشی 

از آموزش( استفاده شده است. قبل از آموزش، ضمن آموزش و پس 

ها با توجه به تعداد ابعاد و حجم نمونه عالوه بر روایی روایی پرسشنامه

و  SPSS 23محتوایی، از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار 

PLS  استفاده شده است و پس از حذف خطای کواریانس و بررسی

روایی محتوایی های برازندگی تحلیل تأیید شد. در واقع شاخص

ها به تأیید متخصصان رسید و روایی سازه نیز از طریق تحلیل پرسشنامه

ها نیز با استفاده از عاملی تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه

محاسبه  03/8و  38/8، 39/8ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 

 (.1جدول باشد )ها میگردید که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه

در جدول فوق مقادیر ضریب آلفای کرنباخ و پایایی ترکیبی ابزارهای 

مورد استفاده در پژوهش به تفکیک ابعاد متغیرها ارائه شد. مقادیر به 

گیری باال و به عبارت دیگر پایا بودن این دست آمده گویای دقت اندازه

کلیه اعضای هیئت علمی  ابزارها است. برای رعایت اخالق پژوهش،

رضایت کامل در پژوهش مشارکت نمودند شرکت کننده در مطالعه، با 

اطالعات  که گردید تأکید ضمن ها پاسخ دادند. درو به پرسشنامه

کنندگان با دقت کافی، صادقانه و  مشارکت تا ماندمی باقی محرمانه

جهت تجزیه و ها پاسخ دهند. رضایت آگاهانه، به سئواالت پرسشنامه

 Amosو  SPSS 23از نرم افزارهای آماری های پژوهش، تحلیل داده

Graphic  سازی های آماری فراوانی و درصد، رویکرد مدلاز شاخصو

های آماری تی مستقل و معادله ساختاری کوواریانس محور و آزمون

 طرفه استفاده گردید.تحلیل واریانس یک

 اهیافته

نفر از اعضای هیئت علمی که به  088وع مجم در پژوهش حاضر از

نفر  01اند، بر حسب محل خدمت،های تحقیق پاسخ دادهپرسشنامه

 1/10نفر ) 10درصد( از اعضای هیئت علمی در نواحی شمالی،  9/18)

درصد( در نواحی مرکزی،  9/99نفر ) 101درصد( در نواحی جنوبی، 

درصد( در  0/11نفر ) 99نفر در نواحی شرقی و  11درصد(  9/13)

بر حسب واحد دانشگاهی اند. نواحی غربی کشور، مشغول به خدمت بوده

درصد( از اعضای هیئت علمی نمونه آماری پژوهش در  9/1نفر ) 21

 0نفر ) 92درصد( در واحد ساری، 1نفر ) 28واحد دانشگاهی گرگان،

نفر  21درصد( در واحد اهواز،  9/18نفر ) 01درصد( در واحد شهرکرد، 

 –درصد( در واحد تهران  1/28نفر ) 02درصد( در واحد یزد،  9/1)

درصد( در  19نفر ) 12درصد( در واحد اصفهان،  1/18نفر ) 02جنوب، 

درصد(  9نفر ) 20درصد( در واحد کرمان،  1/9نفر ) 29واحد مشهد، 

در واحد سنندج مشغول به درصد(  0/3نفر ) 93در واحد کرمانشاه و 

 اند.بودهخدمت 
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 های پژوهشپایایی پرسشنامه :1جدول 

فرضیه اول پژوهش: بین ابعاد رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و 

 ای اعضای هیأت علمی، رابطه وجود دارد.اخالق حرفه

سازی معادله ساختاری جهت بررسی فرضیه اول از رویکرد مدل

محور استفاده گردید، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش به کوواریانس

های عاملی مرتبه اول وارد صورت متغیرهای مکنون و در قالب مدل

های مدل معادله ساختاری گردیدند، برآوردهای مربوط به شاخص

اصلی )اثر ابعاد متغیر رهبری اخالقی  برازش کلیت مدل و پارامتر

گزارش شده  2مدیران بر عملکرد آموزشی هیأت علمی( در جداول 

 است.

های ارزیابی کلیت نشان داده شد، شاخص 2جدول همانطور که در 

ها در مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخص

ت که مدل مفروض تدوین شده توسط مجموع نشان دهنده این اس

ها به شوند، به عبارت دیگر برازش دادههای پژوهش حمایت میداده

ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله مدل برقرار است و همگی شاخص

 ساختاری دارند.
 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاریبرآورد مقادیر شاخص :2جدول 

 هُلتر برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق شاخص

 CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA  

 123 81/8 22/9 9932 19/8 30/8 32/8 38/8 92/18329 مقدار

نشان دهنده این است: الف( ابعاد متغیر  9جدول مقادیر برآورد شده در 

ای ای اعضرهبری اخالقی در حد متوسط توان تبیین متغیر اخالق حرفه

هیأت علمی را دارند. ب( اثر ابعاد سازمانی، بین فردی )مدیریت و 

دانشجویان(، بین فردی )مدیریت و کارکنان( و اجتماعی بر اخالق 

(. P ≤ 81/8ی معنادار است )ای اعضای هیأت علمی به لحاظ آمارحرفه

مانی، توان گفت اثر ابعاد سازبنابراین با توجه به مقادیر ضریب تأثیر می

بین فردی )مدیریت و دانشجویان( و اجتماعی مستقیم و در حد متوسط 

و کارمندان( معکوس و در حد ضعیف  و اثر بعد بین فردی )مدیریت

ازمانی، بین فردی شود. به عبارت دیگر تقویت ابعاد سبرآورد می

تواند منجر به )مدیریت و دانشجویان( و اجتماعی در حد متوسط می

ای اعضای هیأت علمی و بر عکس تضعیف این ابعاد تقویت اخالق حرفه

ای اعضای هیأت علمی گردد. در حالی که منجر به تضعیف اخالق حرفه

ین بدر خصوص بعد بین فردی )مدیریت و کارکنان( تقویت این بعد در 

 ایتواند منجر به تضعیف اخالق حرفهبخشی کمی از جامعه آماری می

اعضای هیأت علمی و تضعیف بعد بین فردی )مدیریت و کارکنان( منجر 

ای اعضای هیأت علمی گردد ج( اثر بعد فردی حرفهبه تقویت اخالق 

ای اعضای هیأت علمی به لحاظ رهبری اخالقی مدیران بر اخالق حرفه

 (.P > 81/8ادار نیست )آماری معن

 
 ای اعضای هیأت علمیبرآورد اثر ابعاد متغیر رهبری اخالقی مدیران بر اخالق حرفه :3جدول 

 CR P برآورد ضریب تعیین متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل
   استاندارد غیر استادارد    

 881/8 90/9 19/8 18/8 29/8 هیأت علمیای اعضای اخالق حرفه <--- سازمانی

 133/8 -23/1 -89/8 -80/8 29/8 ای اعضای هیأت علمیاخالق حرفه <--- بین فردی )مدیریت و اعضای هیأت علمی(

 881/8 9 91/8 29/8 29/8 ای اعضای هیأت علمیاخالق حرفه <--- بین فردی )مدیریت و دانشجویان(

 820/8 28/2 -18/8 -89/8 29/8 ای اعضای هیأت علمیاخالق حرفه <--- بین فردی )مدیریت و کارمندان(

 881/8 10/9 91/8 29/8 29/8 ای اعضای هیأت علمیاخالق حرفه <--- اجتماعی

 -021/8 -29/8 -81/8 -81/8 29/8 ای اعضای هیأت علمیاخالق حرفه <--- فردی

 پایایی ترکیبی آلفای کرنباخ ابعاد

   رهبری اخالقی مدیران

 30/8 39/8 بعد سازمانی

 39/8 31/8 بین فردی )مدیریت و اعضای هیأت علمی(

 39/8 32/8 بین فردی )مدیریت و دانشجویان(

 39/8 31/8 کارکنان(بین فردی )مدیریت و 

 31/8 00/8 بعد اجتماعی

 31/8 31/8 بعد فردی

   ای هیأت علمیاخالق حرفه

 01/8 09/8 اخالق آموزش و تدریس

 30/8 39/8 اخالق پژوهش

 39/8 38/8 اخالق اجتماعی

 31/8 30/8 اخالق فردی

   عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

 32/8 31/8 های قبل از آموزشفعالیت

 30/8 39/8 های ضمن آموزشفعالیت

 00/8 00/8 های پس از آموزشفعالیت
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ابعاد رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و فرضیه دوم پژوهش: بین 

 عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی، رابطه وجود دارد.

سازی معادله ساختاری در بررسی فرضیه دوم نیز از رویکرد مدل

محور استفاده گردید، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش به کوواریانس

ول وارد های عاملی مرتبه اصورت متغیرهای مکنون و در قالب مدل

های مدل معادله ساختاری گردیدند، برآوردهای مربوط به شاخص

برازش کلیت مدل و پارامتر اصلی )اثر ابعاد متغیر رهبری اخالقی 

مدیران بر عملکرد آموزشی هیأت علمی( در شکل زیر و جدول بعدی 

 گزارش شده است:

های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه شاخص 0جدول در 

دهد مدل مفروض ها در مجموع نشان میبه دامنه مطلوب این شاخص

شوند، به عبارت دیگر های پژوهش حمایت میتدوین شده توسط داده

ها داللت بر مطلوبیت ها به مدل برقرار است و همگی شاخصبرازش داده

 مدل معادله ساختاری دارند.

 

 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاریبرآورد مقادیر شاخص :4جدول 

 هُلتر برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق شاخص

 CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA  

 121 81/8 23/9 9810 19/8 30/8 32/8 38/8 01/18112 مقدار

نشان دهنده این است: الف( ابعاد متغیر  0جدول مقادیر برآورد شده در 

رهبری اخالقی در حد متوسط توان تبیین متغیر عملکرد آموزشی 

اعضای هیأت علمی را دارند. ب( اثر ابعاد سازمانی، بین فردی )مدیریت 

بین فردی )مدیریت و دانشجویان(، اجتماعی و و اعضای هیأت علمی(، 

معنادار فردی بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی به لحاظ آماری 

 توان(. با توجه به مقادیر ضریب تأثیر این ابعاد میP ≤ 81/8است )

گفت اثر ابعاد سازمانی، بین فردی )مدیریت و دانشجویان( و اجتماعی 

مستقیم و در حد متوسط و اثر بعد بین فردی )مدیریت و اعضای هیأت 

شود. به عبارت دیگر علمی( و فردی معکوس و در حد ضعیف برآورد می

بین فردی )مدیریت و دانشجویان( و اجتماعی در تقویت ابعاد سازمانی، 

تواند منجر به تقویت عملکرد آموزشی اعضای هیأت حد متوسط می

علمی و بر عکس تضعیف این ابعاد منجر به تضعیف عملکرد آموزشی 

اعضای هیأت علمی گردد. در حالیکه در خصوص بعد بین فردی 

 بعاد در بین بخشی)مدیریت و اعضای هیأت علمی( و فردی تقویت این ا

تواند منجر به تضعیف عملکرد آموزشی هیأت کمی از جامعه آماری می

علمی و تضعیف این ابعاد منجر به تقویت عملکرد آموزشی اعضای هیأت 

علمی گردد ج( اثر بعد بین فردی )مدیریت و کارکنان( بر عملکرد 

 > 81/8آموزشی اعضای هیأت علمی به لحاظ آماری معنادار نیست )

P.) 

 

 برآورد اثر ابعاد متغیر رهبری اخالقی مدیران بر عملکرد آموزشی هیأت علمی :5جدول 

 CR P برآورد ضریب تعیین متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل
   استاندارد غیر استادارد    

 881/8 19/1 20/8 13/8 21/8 عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی <--- سازمانی

 801/8 -80/2 -18/8 -89/8 21/8 عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی <--- بین فردی )مدیریت و اعضای هیأت علمی(

 881/8 19/9 98/8 20/8 21/8 عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی <--- بین فردی )مدیریت و دانشجویان(

 019/8 29/8 81/8 81/8 21/8 اعضای هیأت علمیعملکرد آموزشی  <--- بین فردی )مدیریت و کارمندان(

 881/8 90/1 29/8 11/8 21/8 عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی <--- اجتماعی

 801/8 -33/1 -83/8 -81/8 21/8 عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی <--- فردی

هیأت علمی و  ای اعضایفرضیه سوم پژوهش: بین ابعاد اخالق حرفه

 ها رابطه وجود دارد.عملکرد آموزشی آن

سازی معادله ساختاری جهت بررسی فرضیه سوم از رویکرد مدل

محور استفاده گردید، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش به کوواریانس

های عاملی مرتبه اول وارد صورت متغیرهای مکنون و در قالب مدل

های آوردهای مربوط به شاخصمدل معادله ساختاری گردیدند، بر

ضای ای اعبرازش کلیت مدل و پارامتر اصلی )اثر ابعاد متغیر اخالق حرفه

 گزارش شده است: 9جدول هیأت علمی( در 

های ارزیابی کلیت مدل معادله ، شاخص9جدول های بر توجه به داده

ها در مجموع نشان نه مطلوب این شاخصساختاری با توجه به دام

های پژوهش دهنده این است که مدل مفروض تدوین شده توسط داده

ها به مدل برقرار است و شوند، به عبارت دیگر برازش دادهحمایت می

 ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند.همگی شاخص
 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاریبرآورد مقادیر شاخص :6جدول 

 هُلتر برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق شاخص

 CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA  

 129 81/8 11/9 1301 10/8 39/8 39/8 31/8 11/1201 مقدار

نشان دهنده این است: الف( ابعاد متغیر  1جدول مقادیر برآورد شده در 

ای در حد باالیی توان تبیین واریانس متغیر عملکرد اخالق حرفه

 ایآموزشی اعضای هیأت علمی را دارند. ب( اثر ابعاد متغیر اخالق حرفه

با مدنظر  (.P ≤ 81/8بر عملکرد آموزشی به لحاظ آماری معنادار است )

ن توان گفت اثر ایای میر دادن ضرایب تأثیر ابعاد متغیر اخالق حرفهقرا

ابعاد بر متغیر عملکرد آموزشی هیأت علمی مستقیم و در حد متوسط 

تواند شود، به عبارت دیگر تقویت ابعاد این متغیر میبه باال برآورد می

منجر به تقویت عملکرد آموزشی هیأت علمی و برعکس تضعیف این 
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نجر به تضعیف عملکرد آموزشی آنها در جامعه آماری پژوهش ابعاد م

 گردد.

ای اعضای هیأت علمی در رابطه فرضیه چهارم پژوهش: اخالق حرفه

بین رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و عملکرد آموزشی آنها نقش 

سازی در بررسی فرضیه چهارم از رویکرد مدل کند.میانجی ایفا می

محور استفاده گردید، برآوردهای مربوط به انسمعادله ساختاری کوواری

های برازش کلیت مدل و پارامتر اصلی مدل )اثرات مستقیم و شاخص

غیرمستقیم متغیر رهبری اخالقی مدیران بر عملکرد آموزشی اعضای 

 گزارش شده است: 3جدول و  2 تصویرهیأت علمی( در 

 

 

 ای اعضای هیأت علمی بر عملکرد آموزشی آنهابرآورد اثر ابعاد متغیر اخالق حرفه :7جدول 

 CR P برآورد ضریب تعیین متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل
   استاندارد غیراستاندارد    

 881/8 09/9 99/8 22/8 12/8 عملکرد آموزشی هیأت علمی ---> اخالق آموزش و تدریس

 881/8 12/0 01/8 21/8 12/8 عملکرد آموزشی هیأت علمی ---> اخالق پژوهش

 881/8 22/1 20/8 19/8 12/8 عملکرد آموزشی هیأت علمی ---> اخالق فردی

 881/8 99/1 93/8 29/8 12/8 عملکرد آموزشی هیأت علمی ---> اخالق اجتماعی

 

 
 ایگر متغیر اخالق حرفهمدل معادله ساختاری اثر متغیر رهبری اخالقی مدیران بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی با میانجی :2تصویر 

های ارزیابی کلیت نشان داده شد، شاخص 0جدول همانطور که در 

ها در عادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخصمدل م

 هایمجموع بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط داده

ها به مدل برقرار شوند، به عبارت دیگر برازش دادهپژوهش حمایت می

ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری است و همگی شاخص

 دارند.

نشان دهنده این است: الف( متغیر  3جدول مقادیر برآورد شده در 

مستقل پژوهش در حد باالیی توان تبیین واریانس متغیر عملکرد 

آموزشی اعضای هیأت علمی را دارند. ب( اثر غیرمستقیم متغیر رهبری 

اخالقی مدیران بر متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی به لحاظ 

توان گفت متغیر اخالق (. بنابراین میP ≤ 81/8)ت آماری معنادار اس

ای اعضای هیأت علمی در رابطه بین دو متغیر رهبری اخالقی حرفه

مدیران و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی نقش میانجی ایفا 

کند. با توجه به معنادار بودن اثر مستقیم متغیر رهبری اخالقی می

توان گفت ت علمی میمدیران بر عملکرد آموزشی اعضای هیأ

ای اعضای هیأت علمی در رابطه بین گری متغیر اخالق حرفهمیانجی

 گری جزئی است.این دو متغیر از نوعی میانجی

 بحث

هدف اصلی این پژوهش، ناظر بر شناخت رابطه میان ابعاد رهبری 

های آزاد و عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی اخالقی مدیران دانشگاه

ای آنان، انجام گردید. ذیالً به نقش میانجی اخالق حرفهبا توجه به 

های تحقیق ارائه گردیده و میزان های پژوهش، یافتهتفکیک فرضیه

ابه های مشهای پژوهشهمسویی یا ناهمسویی نتایج اکتسابی با یافته

شود. بر اساس فرضیه اول پژوهش، رابطه بین ابعاد رهبری بررسی می

ای اعضای هیأت علمی، مورد هی و اخالق حرفهاخالقی مدیران دانشگا

بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد ابعاد متغیر رهبری اخالقی 

ای اعضای هیأت علمی در حد متوسط توان تبیین متغیر اخالق حرفه

را دارند و اثر ابعاد سازمانی، بین فردی )مدیریت و دانشجویان(، بین 

ای اعضای هیأت تماعی بر اخالق حرفهفردی )مدیریت و کارکنان( و اج

( و اثر بعد فردی رهبری P ≤ 81/8علمی به لحاظ آماری معنادار است )

ای اعضای هیأت علمی به لحاظ آماری اخالقی مدیران بر اخالق حرفه

ها با نتایج پژوهشهای (. این یافتهP > 81/8معنادار نیست )

DeHoogh  وDen Hartog [11] ،Cadozier [10]  و



 1317 بهمن و اسفند ،6 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

91 

SobhaniNejad ،Najafi ،Jafari Harandi  وFarahani [13] که ،

ی اها با اخالق حرفهاند رهبری اخالقی مدیران سازماننشان داده

ه های بدست آمدباشد. در ارتباط با یافتهکارکنان رابطه دارد، همسو می

توان به این نتیجه رسید که رعایت اصول و ارزشهای اخالقی توسط می

تواند باعث ترغیب اعضای هیئت علمی در ها، میمدیران دانشگاه

جلوگیری از بـی اخالقـی در دانـشگاه و تـضمین امنیـت روانـی 

 شود.می دانشجویان

 

 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاریبرآورد مقادیر شاخص :8جدول 

 هُلتر برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق شاخص

 CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA  

 191 81/8 13/9 92 10/8 30/8 31/8 39/8 30/131 مقدار

 

 برآورد اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر رهبری اخالقی مدیران بر متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی :1جدول 

 متغیر مستقل
متغیر 

 میانجی
 متغیر وابسته

ضریب 

 تعیین
 گریمیانجی برآورد

  غیرمستقیم مستقیم کل    

  P مقدار P مقدار P مقدار    

 رهبری اخالقی مدیران
اخالق 

 ایحرفه

عملکرد آموزشی هیأت 

 علمی
 تأیید 881/8 801/8 812/8 83/8 883/8 10/8 08/8

ای اعضای هیأت اخالق حرفه

 علمی

اخالق 

 ایحرفه

عملکرد آموزشی هیأت 

 علمی
08/8 01/8 881/8 01/8 881/8 - - - 

رهبران آموزشی با ترغیب ذهنی، حمایت اخالقی از مدرسان، برقراری 

عدالت و انصاف، ارتقا و بهبود روابط بین افراد، وضوح نقش اهداف و 

مقاصد سیستم آموزشی و تسهیم قدرت و اختیار بین مدرسان، تأثیر 

. بنابراین [21]برانگیزی بر رشد اخالقی مدرسان دارند مثبت و تأمل

توان گفت که مدیران آموزشی با رهبری اخالقی، مشارکت احترام می

کردن محیط اخالقی دانشگاه و حاکمآمیز اعضای هیئت علمی در امور 

ای توانند عاملی مؤثر در رشد اخالق حرفهو حمایتی در دانشگاه می

ای اعضای اعضای هیئت علمی بوده و بستری را برای رشد اخالق حرفه

هیئت علمی فراهم نمایند. فرضیه دوم پژوهش، رابطه ابعاد رهبری 

ای هیأت علمی، را اخالقی مدیران دانشگاهی و عملکرد آموزشی اعض

مورد بررسی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد متغیر رهبری 

اخالقی در حد متوسط توان تبیین متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیأت 

علمی را دارند و اثر ابعاد سازمانی، بین فردی )مدیریت و اعضای هیأت 

رد بر عملکعلمی(، بین فردی )مدیریت و دانشجویان(، اجتماعی و فردی 

(. P ≤ 81/8آموزشی اعضای هیأت علمی به لحاظ آماری معنادار است )

اثر بعد بین فردی )مدیریت و کارکنان( بر عملکرد آموزشی اعضای 

 (.P > 81/8هیأت علمی به لحاظ آماری معنادار نیست )

در مورد رابطه رهبری اخالقی با توانمندسازی کارکنان تحقیقات میدانی 

های حاصل از پژوهشهای نشده است. اما با نگاهی به یافتهزیادی انجام 

MahmoudiKia ،Arshadi ،Ahmadi  وBaharloo [28] ،Nasr 

Esfahani ،Ghazanfari  وAmeriNasab [21] ،Mirkamali  و

Karami [22] ،Walumbwa، Christensen  وHailey [29]  و

Alshammari ،Naser  وShebaib [20] ،Yılmaz [21] ،Kim و 

Brymer [29] ،pucetaite Kalshoven ،Den Hartog  وDe 

Hoogh [21]های مطالعاتتوان گفت، نتایج این تحقیق با یافتهمی 

اند که رابطه های این مطالعات نشان دادهمذکور منطبق است. یافته

مثبت و معناداری بین سبک رهبری اخالقی و توانمندسازی کارکنان 

های رهبری اخالقی وجود دارد. در واقع هر چه رفتار مدیران به شاخص

ی کارکنان آنان نیز بیشتر خواهد بود. این نزدیکتر باشد، توانمندساز

نتیجه پیش فرض محقق مبنی بر رابطه معنادار بین رهبری اخالقی و 

د. دهبهبود عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی را مورد تأیید قرار می

در واقع زمانی که مدرسان در قبال عملکردهایی که به تولید دانش و 

یدگی و توجه در حرفه خود با برخورد شود یا به خاطر رسمقاله منجر می

 ەاحترام آمیز و اخالقی از طرف مدیران مواجه نشوند، به مرور زمان انگیز

دهند و گاهی محل خدمت خود را برای عملکرد مطلوب از دست می

اما در صورتی که مدیران آموزشی قواعد و  [20]کنند خود را ترک می

ن و افراد زیرمجموعه نیز به تبعیت اصول اخالقی را رعایت کنند، کارکنا

از مدیران به اصول اخالقی وفادار خواهند بود و این عامل در بهیود 

 .[23]عملکرد آنها نیز تأثیر قابل توجهی دارد 

گردد تا افراد، با احساس تعهد و تعلق بیشتر رهبری اخالقی موجب می

نسبت به سازمان فعالیت کنند و عملکرد رضایت بخشی را در سازمان 

از خود نشان دهند. در واقع نتیجه رهبری اخالقی مدیران، عملکرد 

باشد که خود اثربخشی و کارایی در عملکرد سازمانی باالی کارکنان می

توانند با نمایش رفتارهای ها میآورد و مدیران سازمانال میرا به دنب

اخالقی مناسب و تالش در جهت تقویت ارزشهای اخالقی در سازمان، 

. در واقع توجه مدیران [20]زمینه ارتقاء عملکرد کارکنان را فراهم آورند 

دانشگاهی به مقوله رهبری اخالقی و توجه به مواردی نظیر روابط 

دوسویه، صداقت، ایجاد حس اعتماد در کارکنان، عالقه واقعی به رفاه و 

اتخاذ مدیریت مشارکتی، ایجاد جو سازمانی آسایش و توسعه کارکنان، 

ها و رفتار عادالنه با کارکنان و گیریمناسب، رعایت ارزشها در تصمیم

تواند بستری را جهت بهبود عملکرد کارکنان و اعضای هیات علمی، می

. نتایج فرضیه سوم پژوهش [21, 0]اعضای هیات علمی فراهم نماید 

ای اعضای هیأت علمی و حاکی از آن بود که بین ابعاد اخالق حرفه

عملکرد آموزشی آنها، رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که 

 واریانس متغیرای در حد باالیی توان تبیین ابعاد متغیر اخالق حرفه

عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی را دارند و اثر ابعاد متغیر اخالق 

(. P ≤ 81/8ای بر عملکرد آموزشی به لحاظ آماری معنادار است )حرفه

ای اعضای هیئت علمی و در زمینه ارتباط بین متغیرهای اخالق حرفه
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شور عملکرد آموزشی آنها، پژوهش قابل ذکری در داخل و خارج از ک

انجام نشده است. اما رعایت اصول اخالقی و ارزشی توسط اعضای هیئت 

یادگیری با توانایی علمی استادان ارتباط  -علمی در فرایند یاددهی

. در واقع توجه به اصولی نظیر محترم شمردن حق [98]مستقیم دارد 

ای علمـی متفـاوت، رعایـت دانشجویان در داشتن نظـرات و دیدگاههـ

شـأن دانـشجو و برخـورد احترام آمیز با آنان، انجـام ارزشـیابی معتبـر، 

مـرتبط، منـصفانه رعایتشان و احترام همکـاران و برخـورد مؤدبانـه بـا 

آنـان، توسـعه روح همکـاری و همـدلی بـا همکاران در انجام وظایف 

ـای سازنده برای بهبود اقدامات و ای، ارائـه پیـشنهادها و راههحرفه

فعالیـتهـای دانـشگاه، اختـصاص زمان و فرصت کافی برای مطالعه 

دروسی که باید تدریس شود و مسائلی از این نوع، باعـث افـزایش 

انگیـزه در دانشجویان، دوری از تبعیض، تالش روزافزون دانشجویان 

شجویان و عالقمندی برای یادگیری و مطالعه، امنیت روحی و روانی دان

به اسـتادان و محیط تحصیل، و در نتیجه افزایش کارآیی کالس و 

یادگیری بیشتر و مؤثرتر دانشجویان و احترام بیشتر نسبت به استادان 

. بنابراین برخورداری اعضای هیئت علمی از اخالق [92, 91]شود می

 د آموزشی آنها باشد.تواند متغیری اثرگذار در رشد عملکرای، میحرفه

ای نتایج حاصل از فرضیه چهارم پژوهش، بیانگر آن بود که اخالق حرفه

اعضای هیأت علمی در رابطه بین رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و 

ان های تحقیق نشکند. یافتهعملکرد آموزشی آنها نقش میانجی ایفا می

غیر واریانس مت داد متغیرهای مستقل پژوهش در حد باالیی توان تبیین

عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی را دارند و اثر غیرمستقیم متغیر 

رهبری اخالقی مدیران بر متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی 

توان گفت متغیر (. بنابراین میP ≤ 81/8به لحاظ آماری معنادار است )

رهبری ای اعضای هیأت علمی در رابطه بین دو متغیر اخالق حرفه

اخالقی مدیران و عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی نقش میانجی 

کند. با توجه به معنادار بودن اثر مستقیم متغیر رهبری اخالقی ایفا می

توان گفت مدیران بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی می

ای اعضای هیأت علمی در رابطه بین گری متغیر اخالق حرفهمیانجی

گری جزئی است. در ارتباط با یافت های ز نوعی میانجیاین دو متغیر ا

مذکور، هیچ پژوهشی در داخل و خارج از کشور انجام نشده است. اما 

 های قبلی این پژوهش، نقش میانجیبا توجه به نتایج مرتبط با فرضیه

ای اعضای هیأت علمی در رابطه بین دو متغیر رهبری گری اخالق حرفه

رد آموزشی اعضای هیأت علمی، قابل انتظار بوده اخالقی مدیران و عملک

ای قابل است. در واقع برخورداری اعضای هیئت علمی از اخالق حرفه

تواند در در رابطه معنادار بین رهبری اخالقی مدیران قبول، می

 دانشگاهی و عملکرد آموزشی آنها، مؤثر باشد.

اخالقی  در مجموع نتایج مطالعه حاضر حاکی از نقش آشکار رهبری

ای اعضای هیئت علمی در مدیران دانشگاهی و همچنین اخالق حرفه

توسعه عملکرد آموزشی آنها بوده است. بدیهی است که تمامی اقدامات 

علمی، پژوهشی و تخصصی در نظام آموزش عالی که متولی و مدعی 

های اخالقی و فرهنگی جامعه به نسل جدید است، بدون انتقال ارزش

های اخالقی مورد قبول جامعه، عقیم و بی ثمر و ارزش توجه به اصول

تواند های این پژوهش میو آن چیزی است که یافته [99]خواهد ماند 

در قالب مدل مورد بحث خود کمک زیادی به آن نماید. در واقع، رهبری 

عمومی، های ها در نظام آموزش عالی تنها با آگاهیو مدیریت دانشگاه

های انسانی، ادراکی و تجارب فنی و عملی تخصصی و نیز سبک مهارت

ای است که در آن برای انجام رسد. عمل مدیریت مقولهبه سامان نمی

هر کاری، ابعاد اخالقی نیز وجود دارد. مدیریت و رهبری اخالقی در 

های اخالقی و ترویج آن در ها و ارزشنظام آموزش عالی، وجود فضیلت

 ها و تفکر در رفتارها که حاصل تعامل پیچیده ارزشیط کار دانشگاهمح

شود و از جمله منافع آن افزایش انگیزه ها میاست، باعث دوام دانشگاه

کاری برای کارکنان و اعضای هیئت علمی، حسن شهرت و اعتبار 

کاهش تخلفات اداری، افزایش رضایت شغلی، نهادینه شدن ارزشهای 

ای کارکنان و اعضای هیئت گاه و توسعه عملکرد حرفهاخالقی در دانش

 .[90]علمی است 

گونه ادارک کنند که فعالیت رهبرشان غیر  که که کارکنان اینهنگامی

 آید. ازاخالقی است، عملکرد و همچنین رضایت شغلی آنها پایین می

ای رفتار کنند که شگاهی به گونهاینرو الزامی است که رهبران دان

اخالقی باشد و رفتارهای آنان توسط کارکنان نیز اخالقی ادراک شود 

ها و به . بنابراین اعمال مدیریت و رهبری اخالقی در سازمان[99, 91]

مستقیم و درون ها، نه تنها نتایج ویژه در نظم آموزش عالی و دانشگاه

ای، تقویت وجدان کاری، تعهد سازمانی از جمله توسعه عملکرد حرفه

های سازمانی را به همراه خواهد داشت، بلکه موجب نهادینه شدن ارزش

 شود.اخالقی در دانشگاه می

توان به تحلیل روابط رهبری اخالقی مدیران از نقاط قوت این مطالعه می

اعضای هیأت علمی با نقش میانجی دانشگاهی در عملکرد آموزشی 

ای آنان با در نظر گرفتن فرهنگ بومی کشور، اشاره نمود. اخالق حرفه

بین رهبری اخالقی مدیران دانشگاهی و عملکرد وجود رابطه معنادار 

آموزشی اعضای هیأت علمی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی 

از جمله مشکالت  ، از نتایج قابل تأمل و مهم این پژوهش است.کشور

محدود بودن جامعه آماری به اعضای هیئت علمی مهم پژوهش حاضر، 

های آزاد است، لذا در تعمیم نتایج پژوهش حاضر به سایر دانشگاه

ها باید احتیاط کرد. یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش را دانشگاه

ابی یپیمایشی و مدل  -توصیفیتوان مقطعی بودن و استفاده از طرح می

برای نشان دادن رابطه بین متغیرها  مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری

های نشان داده شده بین دانست. از این رو جهت وضوح بیشتر رابطه

از جمله مشکالت این ارزیابی،  متغیرها، احتیاج به مطالعات طولی است.

یابی شگرایی در تعیین معیارهایی است که باید از آنها برای این ارزذهنی

استفاده کرد. همچنین تعیین میزان اهمیت نسبی هر معیار هم خود 

مشکل دیگری است. به این ترتیب، ارزیابی نهایی به همان میزان که 

ممکن است از ویژگیهای کیفی رهبران تأثیر پذیرد، تحت تأثیر کیفیت 

نکته مهم دیگری که باید در این مطالعه به آن  قضاوت هم خواهد بود.

کرد استفاده از ابزار خود سنجی در ارتباط با متغیرهای پژوهش  اشاره

تواند نمره دهی آن را تحت تأثیر است، استفاده از ابزار خودسنجی می

شخصیت افراد قرار دهد و نمرات با شخصیت افراد ارتباط داشته باشد 

که اشکال مهم آن، پایین بودن همبستگی بین آنچه فرد گزارش نموده 

اقعی اوست. لذا الزم است ارزشیابی عملکرد آموزشی و و عملکرد و

اخالق حرفه اعضای هیئت علمی و همچنین رهبری اخالقی مدیران 

ها به طور همزمان توسط دانشجویان و کارکنان نیز در دانشگاه

 تا ضمن شناسایی ای دیگر به طور همزمان مورد توجه قرار گیرندمطالعه

یئت علمی و مدیران دانشگاه، نقاط قوت و ضعف عملکرد اعضای ه

 بستری جهت ارتقا و بهبود عملکرد نظام آموزش عالی فراهم گردد.
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 گیرینتیجه

اهمیت نقش رهبری اخالقی ترین یافته پژوهش حاضر، ناظر بر مهم

ای اعضای هیئت علمی در مدیران دانشگاهی و همچنین اخالق حرفه

ی از های اکتسابه یافتهبا نظر ب توسعه عملکرد آموزشی آنها بوده است.

های ، الزم است مدیران و سیاست گذاران کالن دانشگاهمطالعه حاضر

مدیریت و رهبری آزاد کشور به این مقوله توجه داشته باشند که 

واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسالمی که تعداد قابل توجهی از اعضای 

جای داده  هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه را در خود

است، بدون در نظر گرفتن اصول و مبانی اخالقی، تأثیر جبران ناپذیری 

رسد که در گزینش و بر جامعه خواهد گذاشت. لذا ضروری به نظر می

انتصاب مدیران و مسئوالن دانشگاه دقت الزم به عمل آید که با توجه 

به نقش الگویی که مدیران و رهبران آموزشی برای آحاد جامعه 

ها و مناصب دانشگاه منصوب شوند که شگاهی دارند افرادی در پستدان

با در نظر گرفتن اصول و مبانی ارزشی و اخالقی که برازنده یک جامعه 

ای مدیریت و رهبری را اعمال اسالمی و دانشگاه اسالمی است به گونه

ای برای جامعه دانشگاهی به ویژه اعضای نمایند که سرمشق و نمونه

باشند تا با تأسی از شیوه رفتار و منش آنان، اصول اخالق  هیأت علمی

ای مرتبط با شغل خود را رعایت نموده و بدین ترتیب کیفیت حرفه

عملکرد اموزشی خود را ارتقا داده که نتیجه آن تربیت و آموزش افرادی 

متعهد، متخصص و متخلق به اخالق حسنه برای کلیه نهادها و 

بود. در واقع مدیران واحدهای دانشگاه آزاد های جامعه خواهد سازمان

ای ای اعضباید به این نکته توجه داشته باشند ارتقای عملکرد حرفه

مستلزم  هیئت علمی و توسعه همه جانبه نظام آموزش عالی،

های فراوانی از گرایی در رهبران و مدیران آموزشی است و نشانهاخالق

پرتو رعایت اخالق و ارزشها را ورزی و موفقیت سازمانی در بهبود بهره

در سازمانها و حتی در سطح ملی شاهد هستیم. بنابراین عبارت کارهای 

صحیح، یعنی اثربخشی و بالعکس، خود دارای بار ارزشی و اخالقی است؛ 

به تعبیری عمیقتر، رهبری گریزی از اخالقی بودن ندارد. در غیر این 

« رهبری»کارگیری جز  هصورت رسالت رهبری خود را ایفا نکرده و ب

رسد با توجه به آنچه اشاره گردید و با توجه به نظر می پرداخته است.

به اهمیت و ضرورت وجود رهبری اخالقی در نظام آموزش عالی، مدیران 

های اخالقی رفتار خود را ارتقا های مورد مطالعه باید جنبهدانشگاه

زش عالی راهکارها و بخشند. بنابراین الزم است تا مسئوالن نظام آمو

در راستای تمهیدات الزم را در این زمینه در نظر بگیرند. همچنین 

ای اعضای هیئت علمی بهبود و توسعه عملکرد آموزشی و اخالق حرفه

شود تمهیدات الزم در زمینه پرورش و تقویت دانشگاه آزاد، پیشنهاد می

رک آموزشهای ها از طریق تدامهارتهای رهبری اخالقی مدیران دانشگاه

های آموزشی و برنامه ریزی کامل برای ضمن خدمت، برگزاری کارگاه

 آموزش مهارتهای رهبری اخالقی در مدیران، اندیشیده و انجام شود.

 سپاسگزاری

پژوهشگران مراتب تشکر خود را از اعضای محترم هیات علمی که در 

 نمایند.این مطالعه مشارکت و همکاری داشتند، اعالم می

 ییدیه اخالقیتأ

این پژوهش با کسب رضایت از اعضای هیات علمی واحدهای جامع 

دانشگاه آزاد که در این پژوهش مشارکت داشتند انجام شد و هیچ 

 اجباری جهت شرکت در آن وجود نداشت.

 تعارض در منافع

انجام این پژوهش و امتیازات علمی و پژوهشی حاصل از آن با منافع 

و هیچ گروه و نهادی در تعارض نیست. و مادی و معنوی هیچ کس 

تمان عواقب و مسئولیت بعدی آن را اینجانب نویسنده مسئول به عهده 

 گیرم.می

این مقاله مستخرج از رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه 

 باشد.اصفهان می

 منابع مالی

 سطمنابع مالی این پژوهش اعم از هزینه پرسنلی و اجرایی، تماماً تو

 خود محققان تهیه مصرف شده است.
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